به نام خدا
«شرايط شركت در مناقصه شماره  98-4استان مازندران»
 -1شركت كنندگان در مناقصه بايد با توجه به شرايط انجام كار قيمتت يينتندادخ دتود را بتر
مبناخ ريال و بطور قطعي(در جدول مربوطه بطور دقيق تكميل) و در موعد مقرر بته كمييتيون
معامالت شركت مادر تخصصي ددمات كناورزخ از طريق سايت ستاد ايران ارسال نمايند.
 -2قيمت يينندادخ با توجه به ساير شرايط شركت كنندگان (ياكت «ب») از جمله احراز امكان
انجام تعددات ذيربط در كميته فني بازرگاني و كميييون معامالت بررسي و در صورت
انتخاب همان قيمت در قرارداد قيد مي شود.
 -3به منظور ان جام موضوع مناقصه ،قرارداد بين شركت مادرتخصصي ددمات كناورزخ و
شركت برنده منعقد دواهد شد .
 -4كميييون مناقصه در رد يا قبول هر يك از يينندادات مجازميباشد.
 -5به يينندادهاخ مبدم ،منروط ،بدون سپرده ،فاقد امضاء و مدر و همچنين يينندادهائي كه
بعد ازانقضاخ مدلت مقر ر واصل مي شود ترتيب اثرداده نخواهد شد.
 -6شركت كنندگان بايد مبلغ  530.000.000ريال طي يك فقره ضمانت بانكي بدون قيد وشرط
داراخ سه ماه اعتبار از تاريخ صدور و قابل تمديد به مدت سه ماه ديگر به شماره شناسه
 10101236310و كد اقتصادخ  4111-1145-3485و يا واريز وجه نقد شده به حياب
شماره  0637-0412-4001-4451و شماره شبا IR-0637-0412-4001-0000-3201-4451

به عنوان سپرده شركت در مناقصه بنام تمركز وجوه شركت مادرتخصصي ددمات
كناورزخ نزد بانك مركزخ (قابل واريز در تمام بانك ها) به انضمام مدارك عالوه بر
ارسال ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ايران) در موعد مقرر تحويل
دبيردانه كميييون معامالت نمايند .
 -7كليه يينندادات واصله از اتمام مدلت تحويل ياكات مورد رسيدگي قرار گرفته و
نتيجه به نفر اول ابالغ دواهد شد .چنانچه نفر اول در موعد مقرر تعيين شده در سامانه
تداركات الكترونيكي ،جدت انعقاد قرارداد حاضر ننود وجه واريزخ يا ضمانت نامه
بانكي وخ (موضوع بند شنم) به نفع شركت مادرتخصصي ددمات كناورزخ ضبط
دواهد شد و به همين ترتيب براخ نفر دوم عمل دواهد شد.
 -8اسناد تضميني ساير شركت كنندگان به جز نفرات اول و دوم سه روز بعد از اعالم
نتيجه توسط كميييون معامالت ميترد دواهد شد .توضيح اينكه در صورت واريز
وجه نقد به عنوان سپرده ،عودت مبلغ مذكور حدود  45روز به طول دواهد انجاميد.
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 -9كيورات قانوني مربوط به قرارداد از قبيل ماليات ،عوارض احتمالي ،بيمه و غيره به
عدده برنده مناقصه ميباشد.
 -10شرك ت كنندگان در مناقصه ملزم به ارائه مدارك مربوط به ثبت شركتدا و همچنين رتبه
بندخ در امور تخصص نيروخ مورد نياز مناقصه و طرح طبقه بندخ مناغل كارگرخ و
صالحيت و گواهي ايمني كار مورد تائيد وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند.
 -11شركت كنندگان بايد بعنوان اعالم قبولي شرايط مناقصه اصل فرم شرايط را امضاء و نام
و نام دانوادگي آدرس دقيق  ،كد ييتي وشماره تلفن دود را در انتداخ آن نوشته و به همراه
فرم ييننداد قيمت و ساير مدارك در مدلت مقرر از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت
(ستاد ايران) به دبيردانه كميييون معامالت شركت ارسال نمايند.
توضيح اينكه شركت كنندگان در مناقصه بايد اسناد مناقصه و يينندادهاخ دود را به شرح
ذيل به شركت ارائه كنند:
پاكت الف (پاكت تضمين ) ـ شامل ضمانت نامه يا فيش واريزی شركت در مناقصه،
پاكت ب (پاكت فني بازرگاني ) شامل اساسنامه شركت ،آخرين تغييرات ،پروانه صالحيت و گواهي ايمني كار از وزارت
كار و امور اجتماعي ،سابقه كار ( رضايت نامه ) رتبه پيمانكاری ،گواهي مالياتي ،فرم هاو اسناد و شرايط شركت در
مناقصه با مهر و امضاء مناقصه گر (بجز جدول آناليز قيمت)
پاكت ج (پاكت قيمت ) شامل قيمت و شرايط مالي پيشنهاد دهنده به انضمام جدول آناليز قيمت.
توضيح اينكه  :شركت كنندگان ملزم به ارسال مدارک فوق از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت بوده وفقط اصل
اسناد پاكت الف ( تضمين ) عالوه برارسال الكترونيكي  ،در تاريخ مقرر به دبيرخانه كميسيون معامالت تحويل و رسيد
مي گردد.

 -12شركت كننده معترف است كه منمول ممنوعيت مذكور در قانون مصوب  22دخ ماه
 1337راجع به منع مدادله كاركنان دولت در معامالت دولتي نمي باشد.
 -13شركت كننده بايد ضمن ثبت نام در يايگاه اطالع رساني به ننتاني http://IETS.Mporg.ir

كد شركت دود را در انتداخ اين فرم درج نمايند.
 -14هيچ شركت كننده اخ نمي تواند در هر مناقصه بيش از يك ييننداد تحويل نمايد.
-15ييننداد قيمت بايد در فرم مخصوص تديه شده از طرف مناقصه گزار تكميل و ارائه گردد
و تمام صفحات آن ممدور به مدر وامضاء مجاز مناقصه گر باشد.
توجه :در خصوص ارائه پيشنهاد قيمت ،شركت كننده مي بايست ميزان حداقل حقوق و مزايای كارگران دارای قرارداد
كار سال  1398مصوب وزارت كارو امور اجتماعي را در مورد نيروی انساني جهت خدمات مورد نظر اعمال و پيشنهاد
قيمت منظور نمايد بديهي است كه هر گونه پيشنهاد قيمت كمتراز حداقل حقوق و مزايای سال  1398مصوب وزارت كار
و امور اجتماعي برای نيروی انساني مورد نياز ترتيب اثر داده نخواهد شد .و برای مدت قرارداد در سال  1399صرفاً
مبلغ افزايش يافته حداقل دستمزدها كه از طريق مراجع ذيصالح در سال  1399اعالم مي كردد به مبلغ پيشنهادی فوق
اضافه مي شود.
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 -16ه يچگونه افزايش قيمت در طول مدت قرارداد به مبلغ دالص يينندادخ و اعالم شده
صورت نخواهد گرفت.
تبصره :كارفرما متعدد به افزايش مبلغ قرارداد به ميزان مبلغ افزايش يافته حداقل دستمزدها در
سال  1399كه از طرف مراجع ذيصالح و قانوني اعالم مي شود در ماهداخ باقي مانده از مدت
قرارداد در سال  1399دواهد بود.
وظايف شركت طرف قرارداد (پيمانكار):

 -1توزيع چاخ در تمام واحدهاخ شركت كارفرما ودر دفاتر مدير ،معاونين ،مناورين،
طبق در دواست و نظر ميئول دفتر (الزم به توضيح است استفاده از آبدارچي مجرب
در آبداردانه ها الزامي است).
2ت توزيتع نوشيدني ،ميوه ،شيريني و ساير موارد يذيرائي طبق تنخيص و نظر كارفرما.
 -3يذيرائي دردفاتر مدير
 -4ير كردن يارچداخ آب در كليه اتاقدا در طول روز.
 -5سرو غذا به تعداد محدود در دفاتر مدير و معاونين
 -6يذيرائي هر روز  7/30صبح تا ساعت( 14/30ايام تعطيل طبق نظر كارفرما).
 -7درصورت تغيير ساعت كار توسط دولت يا دستگاهداخ اجرايي ،شركت طرف قرارداد
متعدد به اجراخ زمان اعالم شده با هماهنگي كار فرما مي باشد.
 -8انجام نظافت سادتمان شامل اتاقدا ،دربدا ،ميزها ،شينه ها ،ينجره ها ،راهروها،
ديوارها ،ورودخ شركت ،نمازدانه و سرويس هاخ بدداشتي دادل و دارج سادتمان با
مواد شوينده از نوع درجه يك با تأئيد كارفرما ( توضيح اينكه تديه مواد شوينده جدت
دستنوئي ها و شيتنوخ ظروف آشپزدانه به عدده ييمانكار ميباشد).
 -9ارسال و جابجايي مكاتبات ،اسناد ولوازم و تجديزات و وسايل ادارخ و در بين
واحدهاخ دادلي سازمان بر طبق دستور مديريت واحد ( ذيربط ).
د) مقررات عمومي :

 -1به منظور رعايت مقررات گزينش ،افرادخ بكار گمارده شوند كه از وجده كارخ
(انجام ددمت سربازخ ،عدم سوء يينينه و )....و ادالقي مناسب بردوردار باشند.
 -2به كارگيرخ هر نيرو جدت انجام ددمات مذكور بايد مورد قبول و تائيد كارفرما باشد.
 -3رعايت شئونات اسالمي از طرف كليه كاركنان ييمانكار الزامي است .
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 -4كارگران مي باييت در هنگام دروج از محل ددمت ضمن رعايت تمامي ميائل ايمني از
بيته بودن شير گازو آب اطمينان حاصل نمايند.

5ت جدت انجام امور تخصصي دارا بودن گواهينامه معتبر الزامي مي باشد.
 -6تأمين البيه كارگران بعدده ييمانكار مي باشد .كه مي باييت حداكثر ظرف مدت يك
هفته از تاريخ انعقاد قرارداد اقدام گردد.
 -7ه زينه لباس و وسايل ايمني وحفاظتي كارگران برعدده شركت طرف قرارداد مي باشد.
 -1-7تديه لباس كار:
 لباس كار كارگران آبداردانه :دو دست شلوار -دو دست ييراهن و يك دست جليقه -دو جفتكفش در سال (شلوار از يارچه جامه و ييراهن از يارچه تترون)
 لباس كارگران ددمات :دو دست لباس كار -دو جفتت كفتش -يتك جفتت چكمته -يتك دستتبادگير در سال
 البتتتاقي نيروهتتتا :هتتتر ستتتال دو دستتتت شتتتلوار -دو دستتتت ييتتتراهن -دو جفت تت كفتتتش منخصات يارچه اعم از رنگ -نوع و كيفيت يارچه با نظر كارفرما مي باشد.تديه لوازم مصرفي اعم از  :دستكش جدت تخليه و بارگيرخ ت تي ت اسكاج تنظيف ت شتوينده خ
استاندارد جدت نظافت كليه فضاهاخ موجود در ستادتمان شتركت و انبارهتا و همچنتين تديته
صابون مايع استاندارد جدت سرويس هاخ بدداشتي مايع جرم گير -يودر جرم گير -دستتكش
ظرفنويي -كييه زباله -جارو -داك انداز -ماسك صورت -بوگير توالت بعدده ييمانكار بوده
و ييمانكار موظف است در طول مدت و اجراخ قرارداد از لوازم و مواد مصترفي مرغتوب طبتق
نظرنماينده كارفرما استفاده نمايد در صورت عتدم ايفتاخ تعدتد ييمانكتار جريمته دواهتد شتد.
(ميزان جريمه و نحوه دريافت آن به تنخيص كارفرما دواهد بود)
 -8شركت طرف قرارداد متعدد است توانايي يردادت حقوق و مزايتاخ كاركنتان دتود و ارائته
ددمات به نحو مطلوب حداقل به مدت دو ماه را داشته باشد.
 -9شركت طرف قرارداد موظف است در مواقتع استتفاده كتارگران از مردصتي استتحقاقي و
استعالجي و غيبت ،كارگر جاننين تعيين و معرفي نمايد و در صتورت عتدم معرفتي ملتزم بته
يردادت ديارت به ميزان روزانه به مبلغ دو ميليتون ريتال دواهتد بتود( .دردصتوص ذديتره
مردصي)
 -10دستمزد كليه كارگران و وسايل كار و يردادت هر گونه هزينه اخ از اين بابت طبتق قتانون
كار و تامين اجتماعي به عدده شركت طرف قرارداد است.
 -11شركت طرف قرارداد حق يردادت هيچگونه وجه يا هديه به نتاظر يتا كاركنتان كارفرمتا را
ندارد و در صورت منتاهده و اثبتات قترارداد فيتخ و شتركت طترف قترارداد حتق هيچگونته
اعتراضي نخواهد داشت.
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 -12در صورت فيخ  ،لغو يا اتمام قرارداد تيويه حياب قانوني تمام كاركنان به عدده شركت
طرف قرارداد مي باشد.
 -13شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاخ جارخ دستگاه حفظ اسرار و نكات ايمني
مي باشد.
 -14ييمانكار مي باييت يك فقره ضمانت نامه بانكي معادل %10مبلغ قرارداد( كه مدلت انقضاء
آن يك ماه يس از اتمام زمان قرارداد باشد) به عنوان تضمين حين انجتام تعدتدات در ادتيتار
كارفرما قراردهد و همچنين بابتت تضتمين حيتن انجتام كتار از هتر يردادتت  %10كيتر ودر
حياب سپرده كارفرما نگدتدارخ متي شتود كته در صتورت تخلتف از مفتاد قترارداد كارفرمتا
مي تواند به تنخيص دود عمل نموده و جبران ديارت نمايد و در صورت عتدم تكتافو جدتت
جبران ديارات وارده از مراجع ذيصالح قانوني موضوع را ييگيرخ مي نمايد چنانچه ييمانكتار
به نحو احين و كامل تعددات دتويش را ايفتا نمايتد تضتمين متذكور دريايتان قترارداد بته وخ
ميتردد ميگردد.
شرايط انجام كار:

با توجه به اينكه اين شركت در نظر دارد سرويس دهي بخش ددمات دود كه شامل :تخليه و
بارگيرخ ،آبداردانه ،سرايدارخ ،نظافت سادتمان و دفاتر و توزيع غذا و ....به مياحت
 10500متر مربع را از طريق شركتداخ ددماتي انجام دهد .لطفاً با عنايت به شرح اقدامات
مورد نياز نيبت به اعالم هزينه انجام كار در فرم ييننداد قيمت اقدام گردد.
تعهدات شركت طرف قرارداد (پيمانكار):

 -1شركت طرف قرارداد يك نفر را به ع نتوان نماينتده تتام االدتيتار دتود جدتت ياستخگويي و
ايجاد هماهنگي هاخ الزم و حضور در دفتر مركزخ هتر روزه و طبتق ستاعت كتارخ كتارگران
جدت انجام ددمات موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي نمايد.
 -2شركت طرف قرارداد موظف است روزهتاخ شتنبه تتا چدارشتنبه از ستاعت 7/30صتبح تتا
 14/30با كليه كارگران و سريرست آنان و همچنين در صورت نياز درروزهاخ تعطيل با نظتر
كارفرما به انجام تعددات دود اقدام نمايد.
 -3شركت طرف قرارداد متعدد مي گردد كه ددمات موضوع قترارداد را طبتق برنامته ،دستتور
كار و در زمانبندخ تعيين شده كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد.
 -4شركت طرف قرارداد متعدد مي گتردد مقتررات قتانون كتار و متاده  13آن و قتانون تتأمين
اجتماعي و ماده  38آن را در انجام وظايف موضوع قترارداد و تعيتين متزد و حقتوق كتارگران
رعايت نمايد و هرگونه ياسخگويي به شكايات و ميئوليت اجراخ آراء مربوط بته هيتأت هتاخ
حل ادتالفات كارگرخ و ساير تعددات قانون كار را بر عدده گيرد.
 -5ه ر گونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد متي باييتتي ظترف متدت  5روز كتبتاً بته
كارفرما اعالم شود.
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 -6ش ركت طرف قرارداد مكلف است ماهيانه تصوير لييت يردادت حقتوق و لييتت بيمته متاه
قبل كاركنان دود را كه به تاييد سازمان تامين اجتماعي رسيده است به كارفرما ارائه نمايد.
 -7شركت طرف قرارداد متعدد به گماردن نيروخ مورد نياز در محل هاخ موضوع قرارداد متي
باشد .بيمه ميئوليت مدني مربوط به نيروها بر عدده ييمانكتار متي باشتد .و ييمانكتار موظتف
است نيبت به ارائه تصوير بيمه نامه اقدام نمايد.
 -7شركت طرف قرارداد تعهد مي نمايد كه كليه كارگران وی:

 -1-7داراخ يونيف رم و لباس متحدالنكل جدت انجام ددمات مربوط به آبداردانه و منخص با
آرم و عالئم شركت طرف قرارداد باشند.
 -2-7تحت يوشش سازمان بيمه هاخ تامين اجتماعي باشند.
 -3-7داراخ كارت شناسايي منقوش به مدر شركت طرف قرارداد باشند.
 -4-7داراخ برگ عدم سوءيينينه كيفترخ طبتق جديتدترين استتعالم ازاداره تنتخيص هويتت
باشند.
 -5-7داراخ كارت بدداشت معتبر و از هر نظر قابل اطمينان باشند.
 -6-7شئونات اسالمي از قبيل :ساده يوشي ،سالمت كردار ،رفتار ،گفتار و ...را رعايت نمايند.
 -7-7كارگران باي د هنگام ورود به سادتمان كارت هويت دود را بته متاموران كارفرمتا ارائته
نموده و در تمام ساعات ددمت به سينه دود نصب نمايند.
 -8-7كارگران در س اعات ادارخ ملزم به حضور كامل در محل انجام وظيفه مي باشند و تتردد
آنان براخ دروج از سادتمان محل فعاليت ممنوع بوده مگر با اطالع قبلي و اجازه ميئول محتل
كار مربوطه.
 -9-7چنانچه ضرر و زيان و نقصتاني در امتوال ودارايتي هتاخ كارفرمتا يتا افتراد ميتتقر در
سادتمان كارفرما بروز نمايد و محرز گردد كه اين امر ناشي از تخلف و يا قصور و اهمتال در
كار توسط كاركنان شركت طرف قرارداد بوده شركت طرف قترارداد ميتئول جبتران ضترر و
زيان وارده به هر نحو مقتضي دواهد بود.
 -10-7شركت طرف قرارداد ميئول هر گونه حوادث احتمالي اعتم از ستقوط -آتتش ستوزخ-
فوت و غيره و اثرات ناشي از آن مي باشد و شركت طرف قرارداد موظف استت وستايل ايمنتي
و حفاظتي الزم را تديه و در ادتيار كاركنان دود قرار دهد و كارفرما در ايتن رابطته هيچگونته
ميئوليتي ندارد.
 -11-7شركت طرف قراردادمتعدد است در صورت تغيير مكان شركت نيتبت بته انجتام امتور

محوله اقدام نمايد..
 -8نظارت :

 -1-8كارفرما موظف است حيب كميت و كيفيت موضوع قرارداد ،فرد يا افراد واجد شترايطي
كه صالحيت آنان به تاييد مقام مجاز دستگاه رسيده است ،بته عنتوان نتاظر بته طترف قترارداد
معرفي نمايد.
 -2-8كليه يردادت ها به طرف قرارداد با تاييد كاركرد توسط ناظر يتا نتاظرين و تاييتد ندتايي
مديريت امور ماهيان داويارخ استان مازندران صورت مي گيرد.
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 -3-8نظارت بر حين اجراخ تعددات قانوني ييمانكار و كاركنان متبوع آنان با ناظر است.
 -4-8نماينده ييمانكار بايد مكانيزم اجراخ نظارت را با توجه به شتيوه هتاخ علمتي و متديريتي
مبتني بر نظر سنجي ييش بيني و اعمال نمايد.
 -5-8در صورتي كه كارفرما تنخيص دهد كه شركت طرف قترارداد تمتام كتار يتا قيتمتي از
موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده و يا در نحوه انجام كار قصور ورزيتده و يتا
به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز مي زند در جدت جلوگيرخ از تضييع حقوق دتود
نيبت به فيخ قرارداد و ادذ ديارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزيني شركت ديگر اقدام مي
نمايد و شركت طرف قرارداد حق هرگونته اعتتراض و ييگيترخ از مراجتع ذيصتالح را از دتود
سلب و ساقط مي نمايد( .ييمانكار حق اقاله و واگذارخ تمام يا قيمتي از كار را به غير ندارد)
 -6-8كارفرما مي ت واند در صورت عتدم ايفتاخ تعدتدات توستط ييمانكتار بتا ادطتار  15روزه
نيبت به فيخ يك جانبه قرارداد اقدام نمايد.
 -9شرايط عمومي قرارداد :

 -1-9كارفرما در قبال مطالبات نيروخ انيتاني شتركت طترف قترارداد در زمينته قتانون كتار،
قانون تامين اجتماعي ،قانون ماليات و ساير قوانين و مقررات مربوط و منمول به اين قترارداد
هيچگونه ميئوليتي نداشته و تمام ميئوليت هاخ ناشي از ايتن قترارداد متوجته شتركت طترف
قرارداد دواهد بود.
 -2-9در صورتي كه بر اساس گزارش كتبي ناظر ،طترف قترارداد در اجتراخ تعدتدات دتود از
نظر كمي يا كيفي كوتتاهي و قصتور داشتته باشتد مطتابق جتدول ذيتل از محتل بيتتانكارخ و
تضمينات شركت كير دواهد شد.
حداكثر ميزان جريمه به ريال

نوع تخلف
عدم رعايت موازين بهداشتي به ازای هر واحد آبدارخانه

2/000/000

عدم توزيع به موقع چای به ازای هر واحد آبدارخانه

500/000

ناهماهنگي در فرم لباس های كارگران به ازای هر كارگر

500/000
2/000/000

غيبت به ازای هر كارگر در هر روز
در صورت عدم حضور نماينده پيمانكار به ازای هر روز

500/000

 -3-9در صورت ايراد ديارت و عدم اجراخ تعددات از سوخ شركت طترف قترارداد كارفرمتا
مي تواند عالوه بر ضبط سپرده هتا و تضتمين هتا نيتبت بته ادتذ ديتارت از شتركت طترف
قرارداد اقدام نمايد.
 -4-9هر گونه ادتالف ناشي از تفيير يا نحوه اجراخ مفاد قرارداد در ابتدا از طريتق متذاكرات
حل و فصل مي شود .در صورت عدم توافق ،گزارش دفتر حقوقي كارفرما نافذ دواهد بود.
 -5-9اوراق و جدول ييوست شامل آناليز حقوق كاركنان و برگ ييننداد قيمت و فترم شترايط
شركت در مناقصه ارائه شده جزء الينفك اسناد مي باشد.
 -10نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :

 -1-10نناني كارفرما :
آدرس:
 -2-10نناني شركت طرف قرارداد :
آدرس:
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ايميل:
نناني هاخ فوق به منزله اقامتگاه قانوني شركت طرف قرارداد مي باشد لذا مكاتبتات رستمي و
ارسال مراسالت يس از ابالغ به نناني فوق التذكر ابتالغ قتانوني تلقتي متي شتود .در صتورت
تغيير نناني شركت طرف قرارداد مذكور موظف است ظرف مدت  48ستاعت كارفرمتا را كتبتاً
مطلع نمايند .در غير اينصورت كليه نامه ها ابالغ شده تلقي و عذر عدم اطالع يذيرفته نمي باشد.
كد ثبت نام در پايگاه ملي اطالع رساني

 نام ونام خانوادگي شركت كننده درمناقصهامضاء
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